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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

По процедура за избор на изпълнител във връзка с изпълнение на Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1319-C01 

 

 

 

1. Пълно описание на обекта на процедурата: 

Обект на настоящата процедура е: 

                            Доставка и монтаж на телевизори 120 бр. 

 

2. Техническа спецификация: 

 

Минимални технически и функционални характеристики и допълнителни 

технически характеристики, подлежащи на оценка, на които трябва да отговаря 

оферираното оборудване: 

 

Телевизори – 120 бр. 

 

Наименование на актива Минимални технически и функционални 

характеристики и допълнителни технически 

характеристики, подлежащи на оценка 

Телевизори  

Минимални характеристики: 

- Функция за блокиране на бутоните и 

дистанционното от използване; 

 

- Документ удостоверяващ, че телевизорите са 

предназначени за употреба на публични места 

в частност болнични заведения; 

 

- Функция автоматично включване при 

отпадане на напрежението; 

 

- Възможност за автоматично включване и 

изключване по задаване на времеви график;  

  

- Резолюция: 1920x1080 

- Smart функция   

- Динамичен контраст: Mega Contrast 

- Честота: Hz 200Hz 
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- Тунер:DVB-T/C 

- Аудио: 20W(10W+10W), Dolby Digital Plus, 

DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1 

- Безжична мрежа  

- Изводи за свързване: 2 HDMI, 1 USB, 

Component In, Composite In (Common Use for 

Component Y), Headphone, Digital Audio Out, 

RF In, CI Slot, Scart 

- Енергиен клас: A+ 

- Консумация, W: 45W 

- Размери с поставка, cm: 90.82 x 58.56 x 28.80 

- Цвят: Черен 

- VESA размер, mm 200 x 200 

- Гаранция 12 месеца 

 

Допълнителни характеристики, подлежащи на 

оценка (ДА/НЕ): 

- Размер на екрана: мин. 40 инча 

- Време на реакция: 6.5 ms 

- Възможност за отдалечено управление 

посредством отдалечен сървър 

- Възможност за копиране на настройките от и 

на USB външна памет. 

- Наличие на монтажна стойка за стена 

 

 

 

 

 


